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Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 1996. május 30-i ülésén 
megtárgyalta és jóváhagyta Miskolc város rövid- és középtávú kulturális 
koncepcióját. 
 
Egyetért azzal, hogy a városnak az őrző és ápoló tradícióira építve, a 
kulturális, ezen  belül tudományos és művészeti értékek létrejöttének 
támogatása, megőrzése, a meglévő intézményhálózat  védelme, 
hosszabb távon is stratégiai feladata. 
 
A további munka tartalmi és fejlesztési irányait azonban szélesebb 
alapokra kell helyezni: a  közös és egyenrangú együttműködés 
lehetőségeire, az intézményhálózaton kívüli, közösségi és polgári 
kezdeményezésekben rejlő új lehetőségekre, aktivitásokra is számítva. 
 
Tudatában van annak, hogy a művelődés az egyén legszemélyesebb 
magánügye, és mindent megtesz azért, hogy a művelődési intézményi 
feltételeit a városban szakszerűen és magas szinten biztosítsa. 
 
Mint a megyei jogú város képviselőtestülete, kiemelt figyelemmel kezeli 
a regionális, szűkebb regionális és a lokális feladatokat,a megye és a 
város érdekeinek jobb összehangolását. 
 
Törekszik az érték prularizmus teljes érvényesülésére, a haladó 
kísérletek lehetőségeinek bővítésére, a város szellemi, táji és etnikai 
értékeinek megjelenítésére, az egymással érintkező kultúrkörök 
kapcsolatrendszerének elmélyítésére, az intézményi és civil szféra 
közeledésének segítésére, az emberi és anyagi források  jobb 
összehangolására, az európaiságot megtestesítő értékek kiépítésére. 
 
Mindezek szellemében, rövid- és középtávon, a koncepcióban 
megfogalmazott alábbi feladatokat tartja kiemelten fontosnak, melyek 
közül a konkrét intézkedést igénylőek végrehajtására, a hivatal érintett 
osztályainak bevonásával, külön ütemtervet kell készíteni: 
 
1.) A meglévő intézményhálózaton belül (város által fenntartott 

művelődési házak) fel kell mérni a felújítással kapcsolatos igényeket, 
és a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően ütemezni kell ezen 
munkálatokat. 

 
 
 



 
 
 
2.) Az elkezdett kulturális beruházásokat, felújításokat mielőbb  be kell 

fejezni (Színház, Galéria, Alkotóház) 
 
3.) Ezzel  párhuzamosan a nonprofit törvény szellemében, felül kell 

vizsgálni a müvelődési intézmények helyét, szerepét és funkcióit, új 
korszerűbb formában való működtetésének lehetőségét. 
(Ifjúsági és Szabadidő Ház, Ady Művelődési Ház, a peremkerületi 
művelődési  házak: Görömböly, Szirma, Bükkszentlászló) civil 
szervezetek, egyesületek támogató munkáját. 

 
4.) A Miskolci Kulturális Menedzser Irodát (Miskolci Kulturális Iroda 

néven) az önkormányzat olyan információs háttérintézményeként  
kell működtetni, amely részt vesz a város kiemelt kulturális, 
művészeti rendezvényeinek koordinálásában, segíti és ápolja a 
hazai, regionális és nemzetközi kapcsolatokat. Segítője a helyi és 
országos médiákon, kiadványokon keresztül a  városról kialakuló kép 
alakításának, az önkormányzati testületek döntéselőkészitő 
munkájának. Figyelemmel kiséri a  civil szerveződéseket, 
egyesületeket, idegenforgalmi kapcsolatokat épít. 
Elhelyezéséről a város központjában célszerű gondoskodni. 

 
5.) A Kossuth u.11.szám alatti épületben ki kell alakítani egy 

gyermekcentrumot, amely a Csodamalom Bábszínház 
tevékenységére építetten folyamatos művelődési - művészeti 
lehetőséget nyújt az óvodás és általános iskolás gyerekeknek. 

 
6.)  Korszerűsíteni kell a Városi Könyvtár hálózatát. Meg kell oldani az 

Avasi lakótelep könyvtári ellátását. 
 
7.) Az 1995-től városi múzeumként működő Miskolci Galéria hálózatának 

tevékenységét (Rákóczi ház, Petró ház, Feledy ház, Alkotóház, 
Szinháztörténeti és Szinészmúzeum) a múzeumi törvény által előirt 
szakmai szinten biztosítani kell. 

 
8.) A Miskolci Nemzeti Színház rekonstrukciójának befejeztével meg kell 

vizsgálni az intézmény támogatási rendszerét (központi támogatás, 
megye és a város önkormányzatának részvállalása), 
tagozatfejlesztéssel kapcsolatos távlati terveit (belépő új 
játszóhelyek), a szabadtéri színpad  működtetésének és 
hasznosításának lehetőségeit, a színház irányítási rendszerét. 

 
9.) Biztosítani szükséges továbbra is, a város zenei életében központi 

szerepet vállaló Miskolci Szimfónikus Zenekar színvonalas 
működését. 

 
 
 



 
 
 
10.) A kiemelt prioritást élvező városi nagyrendezvényeket tételenként, 

változatlanul a költségvetésben kell megtervezni. 
 
11.)A közösségi kulturális hagyományoknak és értékeknek, a 

művelődésnek, a társas életre szerveződő közösségek 
tevékenységének a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális  
célok megvalósításának, továbbá a lakosság művészeti 
kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek, a művészei alkotó 
munka feltételeinek javítására, valamint a művészeti és tudományos 
értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására a Mecénási 
Alapot "Miskolc Város Kulturális Alapja" néven - Miskolc város 
kultúrájának támogatására létrehozott alapítvány mellett - továbbra 
is fenn kell tartani. 

 
12.) A város elismerő és kitüntető díjai mellett ki kell dolgozni a kultúra 

területén egy ösztönző rendszert, amely lehetőséget ad a 
tudományok, művészetek terén a város érdekeit szolgáló 
értékteremtő, feltáró, kutató munka ösztönzésére. A kitüntető 
díjakhoz hasonlóan meg kell alkotni a város Ösztöndíj rendeletét. 

 
13.)A  Városi Televízió hatékonyabb munkájára építve nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni a város értékeinek megjelentetésére mind a  
régióban, mind az országos médiákban. 

 
14.) Nélkülözhetetlen a város idegenforgalmának a kulturális turizmus 

szempontjából történő áttekintése, hatékonyabb rendszerének 
kidolgozása. 

 
15.)Újra kell értékelni a terület kulturális igazgatásának feladatait és 

rendszerét. 
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